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informoj'
En la antaŭa numero de Vegeta-

rano ni promesis, ke ni prezentus
pli belan revuon al niaj legantoj!
Cu la klopocloj sukcesis — jes, pri
tio decidas vi, kiu nun trafoliumas
la revuon kaj espereble ankaŭ legas
Ilin. Sen troigi kuragas diri, ke
Vegelarano ekhavis sufiĉe belan
«vestaĵon». Sed pli grave estas la
enhavo.-Tial ni daŭre klopodos krei
ion vere legindan, ĉar tian celon
oni ja ne kapablos atingi tuj. ---
Kunlaborantoj necesas, por ke la
enhavo farigu plibona. Citi el vi --  -
kie ajn vi logas en la tuta mondo —
sendube ofte spertas ion pri tiuj
problemoj, kiuj estas prilumigataj
en nia modesta revuo. Pro tio estus
dezirinde, se 'multe <la E.V.-anoj
rakontus al ni pri iliaj spertoj
tiurilate.

Ni ne forgesu niajn prineipa
kontraŭtilojn : la viandanojn, ki
certe kun aparta intereso leg
niajn artikolojn, ecl se ili kompr
neble neniel samopinias.
redakeio ne ĵetos iliajn eventuala,
inanuskriptojn en la paper-korbo
sed laŭpove uzos ĉion en la revu

Ekster nia rondo trovigas homc
kiuj simpatias kun nia afero, eĉ
ili ne havas tempon por eklerni
lingvon. Sed ankaŭ' inter la espi
rantistaro estos multaj, kiuj povi
subteni nian rnovadon, montrani
konkretan simpation per mond<
naeo. eiun kontribuaĵon vi pow
sendi al s-ino Betty Larsen, G
Strandvej 288, Humleba..k, Dar
mark. — Anticipe koran danko
pro via bonvoleco.

En nia revuo estas ankaŭ disku
tataj problemoj koncerne etikor
higienon kaj ekonomion. Iu akadc
miano esperos sincere, ke ni ne en
kondukos politikajn temojn. Sed ĉi
ne estas politiko en ĉio? Tute evit
gin oni ne kapablos, se oni Aisfundi
devas prilumi la diversajn proble
mojn, kiuj aperos en Vegelarano.

Estas natura afero, ke ni bonv•
nigas kritikon de niaj legantoj;
legante iliajn leterojn n i povos
lerni je niaj eraroj. Do, vi ne he.
zittu, sed kaptu kurage vian skri•
!Mon. La redaktoro atenterne legoz
kion vi skribis. Denove ni aldonu
Pri Ia enhavo de la artikoloj en
Veyetarano respondecas la verkin-
io) mem.

Bonvenon al kunlaborado, tiel ke
la venonta numero de nia revuo
farigos pli bona, pli leginda. Manu-
skriptojn sendu al ĉi-suba adreso:

Bebe! Sorensen,
Garnmel4rdsvej 31, Farum,

Danrnark.

Spirite progresi : jen la celo de

la plimulto; sed kiom rezignas pro

manko de efikaj rimedoj.

Tamen ekzistas sekura vojo : ĉefe
zorgi pri la bona funkeiado de la
korpo.

Neniu vera spirita progreso  . se

tiu korpo, Templo de Dio vivanta,

ne estas prizorgata, flegata, puri-
Legante tre belajn librojn pri

religio, filozofio, okultismo, ni per-
das nian tempon, se ni tuj reformas

nian vivon.
Kaj ni kapablas Sangi ĉion, se ni

iel atentas la funkciojn de la korpo,
aparte la Spiradon.

Ni povas, per profunda elspiro,

samtempe forpeli el nia penso

ĉiujn senutilajn zorgojn, ĉagrenojn.
'Itrgojn, kiujn ni volonte amasigas
en

Ni povas, per iel sperta elspiro,

senti la spiron mem de la vivo

enirantan en la puhnojn, vivigantan

la sangon, kaj refreSligantan nian

tutan estaĵon, gis la ĉeloj de la cer-
bo, kiuj sentas ties bonefikojn. Ni
povas, per ritma en- kaj el-spiro,
kun iom da halto, plirnultigi n iajn
Aancojn, tio estas adaptigi, kom-
preni la kondiĉojn de la vivo sur
la tero.

Traduko de A. Andriu
el la franca revuo

Bionaturismo", zi-ro 8.
kun permeso de
ties direktoro

Post kelkaj spiroj profundaj. rit-

maj, ĉiutage ripetitaj, malfermigas
novaj horizontoj.

Ek de la komenco, trude sentigas

la bezono Aangi nian sistemon de

nutrado.
La «kadavro» sub ĉiuj fliaj formoj

(viando, las*, porkaj°, besta

graso, fiAajo) devas esti radikale

forigita.
Fruktoj, legomoj, grenoj sufiĉis

al Jesuo kaj al liaj unuaj disĉiploj.
Kial ili ne sufiĉus al ni?

Necesas plena spirado, dum al-

menaŭ kelkaj minutoj ĉiutage, por
disvolvigi niajn dotojn kaj talen-
tojn, trovi nian veran lokon en la
vivo.

Ni farigos altruistoj, ni disvolvi-

gos nur la penson de Amo : Amo al

Dio, amo al si. amo al la proksi-

mulo.
Tiel ni plenumos la idealon re-

memorigitan de D-ro Hanish, fon-

dinto de la movado Mazdaonan
«Bonaj Pensoj, Bonaj Paroloj, Bonaj

Agor».
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religio. Ali trovis ke hudhismo jam
delonge ne estas unu religio, sed
havas tiom da sektoj kiom krista-
filmo, kaj eble pli; sed tiu fako, al
kiu mi altirigis, estas la «Therava-
da» skolo, kiun oni povus nomi
«Klasika» aŭ «Primitiva» budhis
mo. Ci nun floras en Cejlono,

 Bir	Mi naskigis kaj edukigis kiel pro- 	 mo, Siama, kaj partoj de Ilindujotestanta kristano, sed farigis bud- La alia granda fako, Ia «Mahajana
nii
bano je la ago de

 proksimume 33; skolo, kiu estas «evoluinta» formo,
farigis vegetarano je Ia ago de floras en Japanujo, Koreo, kaj (ebl

proksimume 15. Pro humanecaj ne plu) inujo La budhismo (1
kialoj ĉiam mi sentis, ke la bestoj Tibeto estas ankaŭ alia fako. De.
estas, ne nur niaj amikoj, sed an- nun mi pritraktas la Theravadan
kaŭ iel parencoj niaj; kiam mi unue fakon; la ceteraj montras gravajn
lernis pri la teorio pri la evoluado diferene •

3uciljsmo
KAJ VEGETARISMO

• 	 sed havas Ia saman( e vivspecob de Darwin kaj aliaj, fundamento11.

	

tio ŝajnis al mi la scienca pruvo de 	
Unue : Budho ne estas ia Dio, aŭ

	

tio, kion mi tiom forte sentis en 	 la Filo de Dio, aŭ eĉ Profeto dela koro. 
Dio; li estis Homo de alte evoluin-

	

Ofte mi argurnentis kun laikuloj 	 taj spiritaj ecoj, tipo al kiu ni ĉiuj

	

kaj klerikuloj el diversaj kristanaj 	 povas aspiri. Li estis regido, kiu,

	

eklezioj, kiuj klopodis konvinki 	
nekontenta de la idilia vivo eri pa-min, ke mi malpravis pensante, ke laeo, kaj turmentita pri la ĉiama

	

Ia bestoj diferencas de ni nur laŭ- 	 malfeliĉo kiu trafas la homaron,

	

grade kaj tute ne laŭkvalite, kaj ke, 	 forlasis sian hejmon, familion, kajse estas vere ke la homo «posedas» regeeon, kaj serĉis la solvon kajaif
 «estas» animo, tio same devas la savmanieron por la homaro. Post

esti vera pri la besto. Ili diris, ke longa studado kun la diversaj reli-
mia sinteno pri vegetarismo estas giaj instruistoj de la tempo, kaj
tute nekristana. Do, pro tiu kaj 1111- 	 longa meditado en la arharo k iun
kaŭ aliaj kialoj, mi fine komencis 	

kulminis granda spirita krizo, venisrigardi min mem kiel nekristano, 	 al li tiu mensostato kiun ni nornasTio daŭris dum kelkaj jaroj. dum 	 «iltuninigo», kiam li vidis ĉion kiakiuj mi «havis nenian religion». 	 gi vere estas, kaj ankaŭ la solvon
Tiam mi «eltrovis» budhismon al liaj demandoj. Dum la eetero deen la biblioteko de la loka Teozofia 	 sia vivo, li predikis laŭ tio, kaj giSocieto, kaj treege interesiVgis. Evi- 	 estas la bazo de Budhistno tra 2500dentigis al mi, ke mi antaŭe havis 	 Jaroj.tute malpravajn ideojn pri budhis- 	 Kaj kio estas la solvo por la pro-mo; fakte. kiam ajn nti studis reli- Meritoj de malfeliĉo kaj malbono?

gion ne tre bone konatan en mia Unue : savigo por vi povas veni nur
loko, mi trovis ke la malmulta, kiun de 

vi !nem. Aliaj povas helpi permi «sciis» pri gi, estas malprava; 	 instruado kaj kuragigo, sed la ago(io oni zorgu, jug,ante pri fremda mem vi devas fari; aliulo ne pova
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fari Ain por vi. «Eĉ Budho mem 	 litoj, kaj poste evoluos Ais pli altaj

nur montras la vojon». Li estas la 	gradoj. «Kiaj ili estas, mi estis; kia
esploristo, kiu faris mapon kaj ver- 	 mi estas, ili estos». Do ni devus
kis notojn kaj instrukciojn pri la 	 esti por ili kvazaŭ pli agaj fratoj,
vojo kien ni devas iri; sed li ne 	 kaj ne ekspluatistoj. Pro tiu sinteno,
estas la kapitano de nia Sipo, kiu 	 vegetarismo estas rigardata kiel de-
mem gvidas ilin tra la nekonataj 	 zirincla, kaj estas deviga por la
ntsiaannoij., kiel estas Kristo por kri- monahaj kaj monahinoj; kaj tre

ofte, sed ne ĉiam, la laikuloj vivas
Due : ĉio kio okazas, okazas kon- 	 tiel.

forme al la legoj de la universo, 	 Tiujn aferojn mi ellaboris en mia
kiujn la dioj mem ne povas flan- metis°, kvankam ne tiom klare,
kenmeti. Tiu postulo estas la bazo antaŭ ol mi iam aŭdis pri budhismo;
de la scienco, sed nun ni vidas gin 	 pro mia scienca edukado, mi ĉiam
kiel bazo de religio. Sekve, la puno, 	 devis kredi ke ĉio, kio okazas, estas
kiu okazas pro pekoj, ne estas Iru- 	regota de naturaj legoj, konataj aŭ
data de iu Juganto, sed estas la 	 ne. Sajnis al mi nelogika, ke oni
natura kaj neevitebla sekvo de la povus forigi la sekvajojn de peko
peko mem, kaj Ai certe trafos : aŭ 	 per iu rito aù prego, dum aliaj,
en la nuna vivo, aŭ en iu sekvonta 	 kiuj ne faris tion, devas sperti tiujn
vivo (la ideo pri renaskigo estis 	 rezultojn. Kaj ĉiam mi sentis en la
akceptata de la plej malnova hinda koro, ke la vivo estas unu; do ŝajne
religio). Se infano tuŝas la fajron, 	 mi estis budhano antaŭ ol mi «el-
doloro trafas Ilin pro natura kaŭzo; 	 trovis» tiun religion. Laŭ la ideo de
kaj se oni daŭre tro drinkas, la 	 renaskigo, tiel estas ĉar mi estis
sano suferos, ne pro ago de Juganto, budhano dum alia antaŭa vivo, eble
sed pro bone konataj fiziologiaj dum pli ol unu, kaj nun mi nur
legoj. Do, ni estas punataj ne pro	 retrovis mian antaŭan vojeton, kaj
niaj pekoj, sed fare de ili. Sed 	 nun pluen paAas
budhano ne multe parolas pri peko. 	 Do mi trovis la aserton «La tuto
Malbona ago okazas pro nescio aŭ de la vivo estas unu», kiu kontent-
miskompreno de tiu lego de Karmo, igis mian senton pri pareneeco kun
kaj pro la iluzio ke «Mi estas mi, la bestoj; kaj ankait la tuta sinteno
kaj ne vi», tio estas ke mia vivo kaj plfiĉis al mia scienea edukado --
mia bonstato estas apartigeblaj de mi ne devis kredi aferojn, kiujn mi
la eetero de Ia universo. Estas tiu ne kredus en la ordinara vivo. Tiuj
miskompreno, tiu iluzio, kiu kaŭzas du aferoj ŝajnas tiom malsimilaj,
la malfeliĉojn, kaj kiam oni atingas ke eĉ nun mi miras, ke tiujn kaj
certan gradon de Iluminigo, oni aliajn malsamajn kaj ŝajne neparen-
povas preteriri gin, mense kaj an- cajn aferojn nti trovis, unue en mia
kaŭ kore. propra menso, kaj poste en budhis-

Tion oni povas esprimi nete sed ino.
ne plene per la deklaro : «La vivo 	 Fine, la ĉefa provo : «Cu gi funk-
estas unu». Kaj tio inkluzivas la eias?» Estas budhanaj meditaj tek-
bestojn, kiuj estas rigardataj kiel nikoj, por doni mensan trankvile-
animoj, kiuj siavice rolos kiel ho- con kaj apartiĉon de la luktado de
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la vivo, kaj per kiuj oni klopodas	 le mia vivo - 	kiun mi vizitis.
pluen iri sur la vojo kiu kondukas diris ke multe surprizas, ke mi
al Nirvano. Tiujn mi praktikis, povas elteni tian grandan gargon.
unue iom teoriece ĉar ili estas en Kaj en tio mi ne povis havi helpon
la libroj. Sed, nur kelkajn jarojn de budhisma pastro aŭ monalm,
post mia budhanigo, trafis min ĉar tiuj mankas en Now-Zelando;
treege malfacilaj familiaj cirkon- mi havis kelkajn amikojn transma-
stancoj. el kiuj mi ankoraŭ ne re, kun kiuj mi korespondis, kaj la
elvenis. La familio devis disiri. Ia librojn.
infanetoj logi for de mi, kaj iam	 Do, jen tre nekompleta kaj iom
gajnis ke mia edzino neniam re- persona skizeto de nur unu parto
gajnos la sanon. Por reteni mian de budhismo. Kiu volas scii pli,
mensosanon, mi praktikis tiujn povas legi en multaj libroj — an-
meditojn; ili ja devis funkcii'. Kaj 	 kaŭ Esperantaj. Kredeble la plejili ja funkciis. Mi povis daŭrigi la 	 granda unuopa grupo de vegeta-laboron -- tio estas tre grava ĉar ranoj en la mondo estas tiuj budha-
la aferoj farendaj konsumis multe 	 noj, kiuj estas vegetaranoj.
da mono —, kaj la psikologiisto —	 David Mac Gill.
kiu helpis al mi en pli frua epoko

BRASIKO »fru4to maiperrnesitct«
Cu oni rajtas diri, ke brasiko	 racisto notis sur slipo kelkajn spe-

estas dangera por la saneco? Laŭ- 	 eojn de nutraĵo, kiujn mi ne rajtis
nature mi estas sufiĉe scivolema mangi.
homo, kiu ĉiam volonte aŭskultas 	 El la listo de malpermesitaj »fruk-
Ia spertojn kaj konsilojn de pli sa- toj« mi mendu jenajn legomojn
gaj personoj.	

krispa brasiko, flor-brasiko, sabe-
La kaŭzon de mia demandemo liko, burgon-brasiko, blanka bra-

estas facile klarigi. Iam — pasintan	 siko, ruga brasiko, brasik-rapo, ce-
aŭtunon — mi subite malsanigis 	 ferioj, eepoj, spinaco, cerefolio, ku-
pro akraj doloroj en mia stomako. kumo, kukurbo.
Kompreneble mi tuj konsultis la 	 Mi tre šatas mangi brasikon, ĉu
lokan kuraciston, kiu ordonis, ke	 stufitan, ĉu kuiritan kiel supo. Oni
mi veturu al najbara urbo por esti 	 ĉiam estas dirinta al mi, ke brasiko
radiografata. Tion mi faris — kaj 	 estas sana nutraĵo, tial mi ne kon-
post la daŭro de unu semajno la prenas la °Metion de la kuracisto.
kuracisto esploris la fotojn kaj Estus dezirinde, ke iu spertulo
diagnozis, ke mi suferas pro troa pri brasiko bonvolu rakonti ion pri
acido en la stomako. Mi ne scias la avantagoj kaj eblaj malutiloj de
kiel ti malsano estigas, sed mi bone la brasiko, kiu por mi kaj aliaj estas
komprenis, ke mi estis devigata vivi malmultekosta kaj bongusta legomo.
kelktempe laŭ speciala dieto. Laku- R. S.

estis nenio alia ol simpla improvi-
Lila babilado, en muzika kadro de
la aŭskultantoj mem.

La plej rimarkinda birdo de la
tuta foiro estas verda papago kun
helruga kapo; gi apartenas al kole-
ra aspektanta virineto, kiu rifuzas
vendi :4' in, sed tamen estas preta

La plej granda pregejo de Parizo: 	 igi i n montri siajn artojn por la

Notre Dame, kaj la plej malgranda:	 sumo de tri frankoj. Si faras tion

Saint Julien des Pauvres, situas unu	 Cl malafabla maniero, kvazaŭ pen-

tuj apud la alia. Senspire aŭskul- 	 sante en sia koro, ke vi fakte ne

tante iun dimanĉon en la tre mal- 	 valoras tion. La artaj lertajoj nom-

granda pregejo de Saint .Tutien, oni 	 bras tri. En la unua la besto eksta-

aŭdas tondri en la malproksimo la 	 ras sur la kapo kun siaj kruroj su-

orgenon de Notre Dame. Se oni pren. Kiam vi resanigas post la

ankoraŭ pli atente aŭskultas, oni 	 goko, la dua akrobatajo sekvas: la

aŭdas tnilojn da birdetoj kanti. Vi 	 besto faras tri riverencojn kaj diras

sciu, ke inter la du pregejoj trovi- 	 ĉiufoje: »Merci.« Tio estas danko

gas la birdofoiro de Parizo. 	 por ĉiu el la tri frankoj aparte. Fine

1i estas malgranda, fle maljunaj	 sekvas la tria speeimeno: la birdo

tilmoj ombrita placo, kie dimanĉe 	 fiere rektigas, plengorge kriante

de la sepa matene Ais vespere je »Napoleon Bonaparte!!! Vive l'em-
duono post la naŭa oni povas aĉeti pereur!!!« Jen la lasta Bonapartano,
birdeton kun koloro kaj gratulo kiun Franeio posedas. Tamen ĉi
laŭplaĉe. Cu vi opinias bona ideo tion Ai faras nur, kiam oni propo-

de la Parizanoj okazigi sian birdo- nas al Ai kandopecon. Mi iomete

foiron guste inter du pregejoj? Car seniluziigis pro tio, sed post kxlke
birdoj estas la plej senkulpaj esta- da pripensado mi komprenis, ke la
joj, kiujn la Kreinto povis elpensi. besto estas samnatura en tio kiel Ia

Ili ne mordas, ili ne embuske obser- 	 plej multe de la adeptoj de politikaj

vadas, ili ne gr.das kaj ne batas.	 partioj.

Ili nur kantas kaj nenial iom sal- 	 Kiom da birdoj ĉeestis? Mia ami-

tetas, saltetiras, trotetas kaj trote- 	 ko, kiu estas polican° sur tiu tual-

tadas supren kaj malsupren. EJi 	 granda foirejo kaj kiu en la daŭro

kveras kaj rukulas, kantetadas, ko- 	 de la jaro farigis klera ornitologo,

lombumas, pepas kaj kantas la tutan 	 taksis la nombron je pli ol cent 111il.

tagon, senfine mire ĉirkaŭrigar- 	 Ili havas valoron de po 20 frankoj

(tante per siaj rondaj okuloj, kva- 	 por simplaj grizaj salletbesteloj,

zaŭ ili metn informigus pri la kialo kiuj grandnombre sidas babilantaj
de sia ekzistado. Tial mi ĉiam mi- unu apud la alia sur lignaj bastone-
ras, kial sankta Franciseus fakte 	 toj, gis po 1200 frankoj por divers-

predikis por la birdoj. Mi kredas, 	 kolora sorĉa pilko, kiu sidas aparte

ke li faris tion por fari plezuron 	 en kageto, nenion dirante. Tre si-

al postaj pentristoj de pregejvitroj, 	 len temaj estas ankaŭ la najtingaloj.

kaj ke la tuta prediko, guste dirite,	 Ili eĉ ne movas sin. Kun oblikve

Infanoj
de la paradizo
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klinita kapo, ili melankolie rigardaS	 birdetoj, kiujn oni nomas »pase-
Ia prezoslipon, fiksitan sur la deks-	 roj«. Ili ne havas prezoslipon sur
tra kruro, kaj revas pri la mallurnaj 	 sia dekstra kruro. Ili ne estas, kiel
arbaroj, de kie ili originas kaj kie 	 iliaj maloftaj tropikaj gefratoj, kolo-
ili inspiras sennombrajn mezbonajn 	 ritaj orangflavaj kaj indigobluaj. Ili
poetojn por sennombraj mezkvali- ne povas kanti, nek krii »vive rent-
taj versajoj. Ili eble pensas pri tiuj pereur!«. Sed kiam mi kun frapis
versaĵoj kaj tial estas tiom depri- la manojn kaj ili rapidis supren en
initaj. Ankaŭ povas esti, ke ili 	 turniP,anta nubo, malkovrigis al mi
opinias esti tro malalte taksitaj. Sed	 la sola eco kiun ili certe posedas:
la vera kialo de ilia malgajeco estas LWERON.
verŝajne jena: ili estas najtingaloj. 	 Kaj postrigardante ilin, altaj en
Car al najtingalo konvenas sidi en	 la blua aero, mi pensis pri la vorto
la krepusko sur arbobranĉo, rilatan- 	 de la evangelio: »Car ĉiu, kiu sin
taŭ benko, kie du geamantoj 	 altigas, estos humiligata, kaj kiu sin
kaŭbrakas unu la alian silcnte 	 humiligas, tiu estos altigata.«
aŭskultante la dolĉ.,an, sed iom post
iom plilaŭtiftantan kanton, kiu ko-
meneigis malantaŭ ilia dorso. Di-
manĉmatene, en la brilanta suno,
kun prezo de nur 600 frankoj sur
la dekstra kruro, oni sentas sin iom
senarmita, seniluziigita.

Sed cetere, kiom da kverado sur
ĉi tiu placeto! Kaj rirnarkinde
(ye tio estas, ke la delikata kantetado
el tiuj miloj da hirdogorĝetoj ne
kreskas gis unu lailtega krio, same
kiel la kriado de miloj (la homoj
elkrestas gis unu Illt10, sed ke
gi restas ekstreme nuaneitaj kante-
tado kaj pepado, en kiuj éiu birdo-
voteto konservas siajn proprajn
lokon kaj valoron. Neniu el tiuj
bestetoj perdas sian personecon aŭ
sorbiP,as de la minacanta fenomeno,
kiun oni nomas amaso.

Kaj nun mi komunikos al vi an-
koraŭ unu rnalkovron pri la Pariza
birdofoiro, malkovron, kiu eble
ŝajnas al vi ne grava, sed kiu ĵetis
min en oceanon da meditado. Ci
estas jena: inter la altprezaj kupraj
kagoj kaj zorge kradoprovizitai
C.ambretoj, ĉirkaŭsaltetas sur la
pavimo nombro da grizaj, negravaj
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Precipe, pripensante nian geju-
nularon, mi substrekus tiun frazon,
kiu antaŭe, en komencaj tempoj de
la sporto, estis en Finnlando pre-

ta sur standardoj de diversaj
portsocietoj : Mens sana in cor-
ore sano, kiu latina frazo signifas
lens() sana en korpo sana. Sub tiu
i devizo la sporto iris por konkeri
tondon kaj farigi tiun grandan
aktoron, kiu gi estas hodiaŭ en
iuj landoj de la rnondo. Kaj tainen
ni opinias, ke niaj patroj iomete
.raris, haltis mezvoje en sia volo,
thsanigi kaj plimoraligi la homa-
-on. Ni devas ja memori. ke la kor-
)o estas fizika, la menso psika fe-
romeno, kaj ke tiuj du estas parte,
kvankam ne tute, sendependaj de la
alia. La sporto kapablas fari la
korpon sana kaj rezista, sed ne tia
diSVOIVIIS la animon.

La japanaj samuraj-nobeloj rigar-
dis, ke la sporto, sia ziu-ziett, ne
sola kreas la karakteron, ili alligis

ziu-zicu-sporto psikologian eduk-
sistemon, kaj -	 estis unu el

la kondiĉ.oj 	 dieton, kiu konsistis
el la vegetara tnangajo. Oni vidas
en hodiaŭa Japanio ankoraŭ post -
signojn de tio, la plej multaj el la
popolo mangas preskaŭ neniam vi-
andon, malmulte da fiŝo. Unu pomo,
tomato kaj bulbo estas ofte tie kiel

L lune.° de kruda laboristo.
Estas kaŭzo alie timi, ke amerika

okupado estas pli detrua por Ja-
panio ol la atombombo de Iliroŝi-

ma : japanoj kutimigas mangi ante-
rikajn viandokonservajojn kaj imiti
kentokian tabakon.

Multaj el nunaj sport tdoj drikadas
alkoholajojn, mangas viandon kaj
alie estas malsobraj en sia mangado
kaj drinkado. Ili ne tamen aparte-
nas al venkantoj de la ludbataloi
kaj iliaj infanoj ne eĉ': sportas.

La kontraŭ-vegetaristoj diras ofte,
ke niaj prapatroj, kiuj pervivis ĉa-
sadon kaj fiŝkaptadon, mangis mul-
te da viando kaj estis sanaj. Sed
ili vivis alie multe pli naturan kaj
sanan vivon ol ni, la raso degene-
rita tie la hodiaŭ°. Kiam la simio
evoluas honton, Ai ne povas sen la
puno apliki kutimojn de la besto.
La homa generacio parte malzorgas
pri sia fizika korpo, Ai laìíiras lak-
vojon, kiu direktas suben. La spor-
to, jena patento de la hodiaŭ°, ne
kiel sola kapablas savi la homon
de la pereo. Ni volas montri al nia
gejunularo, ke samtempe, kiam oni
komencas sporti — tiun oni komen-
cas jam en siaj geknabaj jaroj —
oni devas evoluigi sian korpon kaj
animon : la vegetara mano, ne al-
koholaĵojn aŭ aliajn narkotajojn,
sobro. Cesu 'Dungi antaŭ ol estas
sata!

lasi() hirvitien.

El: »BUITELINGEN« - KAPHICOJ
de Codfried BOMallti

Trad. J flooker.
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DEPOTO

DE NEKUIRITA
A 	 A

MANGAJO

kie oni vendas

diversajn novajn

biologie kulturitajn
legomojn kaj

fruktojn.

Gothersgade 129
Kopenhago K

Danlando
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AMBAŬ-TRANĈA GLAVO

tiam mi aŭdis ke la kuracistoj
malpermesas Ia brasikon al sto-
mak- kaj hepat-malsanuloj. Aliflan-
ke la naturistoj rekomendas ĉiujn
legomojn, kaj aparte la brasikon,
kiun ili konsideras ofte kiel kura-
cilo.

La brasikoj krudaj, aŭ malmulte
kuiritaj, bone maĉitaj, estas bonaj
legomoj. Ili entenas tre utilajn mi-
neralojn kaj vitaminojn.

Malfreŝaj, tro kuiritaj, aŭ miksi-
taj kun toksaj pligustigoj. la bra-
sikoj estas dangeraj. La kuirado
detruas la kemiajn kombinajojn.
Asimileblaj mineraloj fagigas toksaj
«cindroj». Organikaj, vivaj, koni-
binajoj farigas kadavroj, kiuj putras
en la stomako.

Ciuj legomoj perdas grandan va-
loron per troa kuirado, sed la kazo
de la brasiko estas la plej rimar-
kinda. La sulfuro, abunde entenata
en Ai, dum la kuirado aŭ makfre-
ŝigo, pasas el vivaj al ordinaraj
toksaj lwmbinajoj.

Do vi povas, eĉ devas, mangi
brasikojn, sed vi kontrolu la pre-
parojn. Vi povas mangi stufitan
brasikon, sed vi stufu gin mallonge,
guste sufiĉe por ke Ai moligu. Evi-
tu la supojn. Mi rekomendas, laŭ
mia sperte). saloton el brasikoj folioj
krudaj, dike tranĉitaj, miksitaj kun
alia verda legomo (laktuko, celerio,

ktp. ...) same tranĉita, kaj eventuale
kruda oleo (ne aci(lo, kiel vinagro
aŭ citrono). Persone mi trovas ke.
laŭguste, tre bone akordigas la
kruda brasiko sola kun juglando.
Cetere vi povas legi aliloke mian
tipan menuon.

Ce la komenco oni devas mangi
malmulte da lia krudajo, por ke la
stomako iom post iom alkutimigu
zd tiu bona, sed ja nova, dieto.

A. Andriu.

Kial esti malsana?
Nekuiritaj herboj kaj fruktoj, plie

sanaj nutraj kaj elpurigantaj her-

boteoj estas la solaj naturaj rime-

doj, kiuj trovigas por teni niajn

organojn liberajn de la venenkolek-

toj, kiuj koŭzas reŭmatismon, kan-
ceron kaj ĉiujn aliajn suferojn.
kiujn ni en nia nesciado kaj indife-
renteco ricevas.

Kiam la homo komencis kuiri,

rosti kaj baki sian nutrajon, tiam

komencis la ruinigo I le sia saneeo.

Laŭ la dana libro de A. Ludvigsen:
«Kial esti malsana».

Internacia vegetara kanto

En mondo malgoja, en mond kun envi'
mi celas al pli bona stato,
mi celas al vivo sen malharmoni'
en kiu nur regas kompato.

Kompato kun cio vivanta sur ter' —
car cio ja rajtas la vivon.
La best' en kamparo, la bird' en aer'
bezonas la homan sirmadon.

Nur grenoj kaj fruktoj kaj cia fruktar'
servadas por nia nutrajo,
ne peltojn kaj plumojn de best' kaj birdar'
ni uzos por nia vestajo.

Ni volas restadi ce monto kaj mar'
kaj vivi en suno kaj sano,
alporti felicon al nia fratar'

 —

jen celo de VEGETARANO!

Roskes-Dirksen, Hago.

i\*

Pro manko de supersignoj je pli grandaj prestipoj ni ne  uzis tiajn.
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‘o no miaj

veroj

Por produkti, maŝino anstatailas
homon : a) pli granda produktado,
b) senlaboro.

Car ili ne havas aĉetpovon sen-
laboruloj ... ne poves aĉeti abun-
dajn produktojn de maŝino (ĉeso
de interŝango) : mizero dum abun-
do.

Abundo nuligas profiton, nur ma-
labundo ebligas komercon kun pro-
fito.

En 1939, por bremsi ekonomian
krizon, por vigligi interŝangon, por
savi profiton, oni batalas kontraŭ
abunde'.

En Los Angeles (Usono) oni ĵetis
lakton en kloakon, kaj la senlabo-
ruloj, kiuj provis preni iom da tiu
lakto per siaj teleroj, estis bastoni-
taj de polieistoj.

En Brazilio oni bruligis kafon, en
Francio oni igis grenon maltaŭga
por konsumado, oni elradikigis vi-
tojn, kiam ĉio mankis al multe da
homoj.

Tiuj pacaj detruoj ne sufiĉis
oni finvenis al granda detruo : mi-
lito.

Post milito abunda produktado
tre rapide revenas.

Por ne rekomenci tiun inferan
ciklon, necesas : forlasi la inter-
ŝangan regimon «vendi — aĉeti»
kaj starigi distribuan ekonomion,
kies bazo estas : a) multe produkti
(sufiĉas ne bremsi la maginaron),
b) distribui tiun abundan produk-
taĵaron.

Por realigi tiun distribuon orde
necesas konsuma mono garantiata
de produktado anstataŭ de oro kiel
sub interŝanga sistemo.

Ciujare, biletoj de tiu mono  estos
eldonataj laŭ kvanto egala je pro--
duktado. Tiuj mon biletoj validos
dum unu jaro. Oni povos uzi ilin
nur unufoje. Mono malaperos, kiam
la varo, kiun gi reprezentas, estos
konsumita.

Konsekvence: ĉiujare la tuta pro-
duktaĵaro estos konsumata. Ne plu
ekzistos nevenditaj stokoj, ne plu
senlaboro, ne plu necesos bremsi
produktaclon aü maŝinaron.

Do, sekve de teknika progreso,
produktado kreskos sen ia katastro-
fo ... ĉar komence de ĉiu jaro, oni
POVOS eldoni pli da mono, ol dum
la antaŭa jaro, do ... plialtigo de
Ia aĉetpovo por ĉiuj, abundo  ne plu
estos katastrofo.

Kaj ŝparado? ... Sc gi igos neebla
gi igos ankaŭ senutila, ĉar ĉiu in-
fano kiu naskigos rajtos vivi, la
socio devas garantii al gi senman-
kan vivadon. Kaj ĉiu homo ricevos
salajron gis sia morto.

Kompense de t iu vivrajto, la
individuo ŝuldos al la socio sian
laboron laŭ siaj kapabloj, dum kel-
kaj jaroj en socia servo, kies daŭro
estos fiksita laŭ : a) bezonoj de la
produktado, b) grado de disvolvigo
de maŝinaro.

Maŝinaro anstataŭ provoki kri-
zojn kaj eksplodigi militojn donos
al homaro abundon kaj tempon
liberan.

Gesamideanoj! Gekamaradoj! «Ciu
homo rajtas pri parto el la here-
daĵo, kiun pretigis por ni ĉiuj an-
taŭaj generacioj».

Bonvolu vidi p. 14

Kunveno en Ia nomo de T EVA
je la 41-a Universala Kongreso

Tri venenoj detruas la homojn.

Pri vegetarismo Margrethe Noll 	 Pluraj diskutantoj substrekis la

faris interesan prelegon. I. a. ŝi me- etikon, ĉar el buĉado de bestoj sek-
morigis nin, ke vegetara, konse- vas buĉado de homoj. Plie estis pri-
kvenca vivmaniero estu modelo en traktita la ekonomian flankon, ekz.

la mondo, kaj ni atentigu la mon- la perdo de laborfortoj kaj perdo de

don pri niaj ideoj same kiel la espe- valoroj per kulturado de la tero por
rantistoj, spite al moko kaj nekom- nutri la dombestojn, anstataŭ rikolti

prenemo, ni ne devas esti duo-espe- nutraĵon al la homoj -- tute nekon-

rantistoj aŭ duon-vegetaranoj. La 	 siderante la malsanecon de la ho-

homoj ne forlasos la bestan regnon 	 maro.

antaŭ' ol oni ĉesas buĉi la bestojn. 	 Pri la organizaĵo TENTA mi seiigis,

En Danlando oni ĉiutage buĉas ke gi daŭrigas la vegetaran mova-

20.000 porkojn, kaj Yi de la nutraj- 	 don kaj gian gazeton, kiu aperis in-

valoro perdigas kiel besta mangaĵo. 	 ter la du mondmilitoj, tial la nuna

Tri venenoj detruas la homojn 	 «Vegetarano» montras la jarkolek-

dangere. Tiuj estas kadavro, alko- ton XXI. La legantoj mem verkas la

bolo kaj tobako. La kadavra venon° 	 artikolojn laŭ siaj spertoj, kaj dise

difektigas la korpon kaj brutigas la 	 logantaj sur la tuta terglobo, ni in-

homojn, la alkoholo brutaligas ilin, 	 terparolas unu al la alia skribe pere

kaj la tabako atakas la cerbon, mal- 	 de «Vegetarano».

sagigas la homojn. 	 —o—

Nia digestsistemo akordigas kun 	 Bimarkinda estis Ia infan-kongre-

nutraĵo el fruktoj kaj 'luksoj, kiuj 	 seto de UEA en «La Ludoĉambro»,

estas la plej oportuna mangaĵo dum kiu situas en Hellerup, Hartmanns-

vojago, kaj ni absolute ne mangu 	 vej 23, kaj estas gvidata de Karen

por kontentigi aliajn homojn. 	 Bjornby. Pro tio, ke Ai ankaŭ estas
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Kosmos Feriohejmo
Varnhem - Svedio

Belega restadloko
por vegetaranoj.

La sezono komencas
Ia 1-an de majo.

Informojn donos volonte

SIGBRITT THERNER

Se vi deziras esti
abonanto de
VEGETARANO
kiu provizore aperas
dufoje dum la jaro
je la prezo:
4 internaciaj rkp„
tiam bonvolu turni vin al

Betty Larsen, Gl. Strandvej 288
Humlebaek, Danlando

vegetarano, tiam la infanoj his

fruktojn kaj belan mangajon dum

la kongres-semajno. Por la 35 gekna-

hoj el dek nacioj la program() estis

ampleksa. Ekskursoj kaj arangoj,

krome komuna ludado, instruado,

kantado aŭ promenado ktp.

«La Ludoĉambro» estas infanejo,
kie Esperanto estas instruata laŭ la

natura metodo eĉ al la plej malgran-
daj infanoj. Ciuj ĉambroj en la vilao

nomigas esperantlingve laŭ sia uzo,

ili estas ekipitaj por la pedagoga
okupado de la infanoj. La gardeno
konsistas el la kvin kontinentoj, kaj

granda tabulo montras pentritajn
infanojn el ĉiuj mondpartoj.

En tiu ĉi bela infanejo Esperanto
kaj vegetarismo kune harmon ias.

Belly Larsen.

VEGETARANO
kostas po numero

2 internaciajn respondkuponojn

(_krolzomiai t9eroi
Dasirigda de p. 12

Distribua ekonomio efektivigos
tiun rajton. La tempo urgas. La ka-
pitalista mono jam falas en ĉiuj
landoj kaj faligas nin en la haoson.
Tiu mono staras nur tial ke la
homoj kredas je gi, kaj ke ili tute
ne konas la eblojn de la distribua
ekonomio.

Propagandu Ain en viaj rondoj
por ke ĉiuj organizoj atentu pri gi
kaj enkonduku en siajn progra-

Starigu en viaj landoj movadojn
pri distribua ekonomio kaj kunla-
boru kune kun ni!

«Ni juris labori, ni juris batali
por reunuigi Phomaron.» (Zamen-
hof).

Plumbo kaj higieno

Fakte mi ne tute kontentas pri la
respondo, kiun donis nia energia
kunlaboranto Andriu, okaze de 'nia
aserto, ke lakto estas la plej efika
kontraŭ-rimedo, kiam tenaas pri la
ebleeo eviti la tre dangeran plumb-
venenigon.

Sana organaro neniel sufiĉas
tiukaze. Eĉ se iu tipografisto havas
bonajn pulmojn -- eĉ se liaj sto-
mako kaj koro funkcias neriproĉeb-
le -- eĉ se li multfoje ĉiutage lavas
iajn manojn, — tamen la dangera

plumbpolvo kapablos penetri en
lian kompon kaj tiatnaniere kaŭzi
la bedaŭrindan fakton, ke li estos
devigata serĉi alian okupon, kie
benkon trovigas ebleco por vene-
nig° kaŭzita de plumbo.

Mi ne Šcias, pro kio plumbo estas
dangera por la saneco. Manko de
taŭga leksikono malhelpas min
esplori la aferon. Sed - el propra
sperto, akirita en la daŭro de tridek
jaroj -- mi scias, ke ĉiu mankorn-
postisto, malgraŭ ĉiaj modernaj
higienaj antaŭ-preparoj, devas pre-
ni ĉiujn prestipojn per la fingroj.
Tia senpera tulado al la tnetalo
iom post iotu postlasas plumbajn
eretojn, kiuj tra la poroj enpenetras
la haŭton, malgraŭ ofta kaj energia
manlavado kaj purigado de ungoj.

Kion la kuracistoj ordonus kiel
ritnedo kontraŭ la supre nomita
metia malsano — • ĉu ion alian ol
lakton? Mi volonte aŭdus la opinion
de kompetenta scienculo — se tio
estus ebla'.

Bebel Sorensen,
Farmu, Danlando.

KIEL
FRUKT-AMANTOJ

MIG RAS

La frukt-amantoj migras

tra kampoj kaj arbar' --

de alta mont rigardas

g,is la ondega mar'

La forton por migrado,

la fruktoj donas gin,

forigas la soifon

nur akvo! — Ne la vin' ..

En tauga marŝ-vestajo

sur rokon, trans torent'!

Ne genas dorn-baraĵo,

Ugrenas ne la vent!

La frukt-antantoj kantas!

Glorigas de la hor' --

Ia vegetara vivo

la frukto-gua mor'.

Poemo de Walter Etzold, Leipzig.

Tradukita de
Arthur Dagen, Leipzig.
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I RECENZOJ

-- Dek motivoj, kial C!iuj huma-
naj, kleraj, filantropaj, kaj piaj per-
sonoj devus forlasi la mangadon de
vianda nutrajo.

4 pagoj, 14,5 X 11 cm. Eld. Order
of the Golden Age, Paignton, Anglio.

— La influo de vcgetarismo al la
morala kaj socia progreso, de Karl
Nebenzabl.

36 pagoj, 13,5 X 10 cm. Biblioteko
«Vegetarano», n° I, Bukaresto. 1936.

— Unua ŝtupo, de Leo Tolstoj,
trad. Anna Saparov.

45 pagoj, 17,5 X 13,5 cm. Eld.
Posrednik. Moskvo, 1912.

-- Nia éiutuga pano, kaj bia in-
fluo sur la vivo de la homoj. Kom-
pilita de W. Wilson Trainer.

Dua eldono. 71 pagoj, 17,5 X 10
cm. Eldono de la traclukinto, Glas-
gow, 1917.

— La arto faribi cent jare. De
D-ro L. Wegener.

60-paga. Eld. Limburger Vereins-
drukerei, Limburg (Lahn), Genua-
nio, 1953.

— La natura metodo por resa-
nibi.

48-paga. Eld. Frateca Asocio In-
ternacia «Amo kaj Vivo», Parizo,
1955.

Liberigo de mizero Dumonata
organo de la Frakcio «Bellamy-
Abundo» en Sat.

Sekretario : H. Kotro, La Bretau-
dire, à Vaupillon, par La Loupe,
(Eure-et-Loir).

Tiu modesta stencilita revuo re-
gule atentigas pri la devojigo de la
nuna mon-ekonomio, kiu kondukas
al mizero apud troa abundeco da
varoj.

Institut° Martinus (Mariendals-
vej, 94.----96, Kopenitago, Danio).
Periode dissendas bultenon, kiu
pristudas iun moralan temon laŭ
la idearo de Martinus. Interalie ni
ricevis studojn pri invertiteco pri
Ia «alturno de la alia vango», pri
la «jugo al la proksimulo», kaj la
vegetarisma interpreto de la Biblia
Genezo, ktp

Kvitanco n-ro 4

Antonio Fereira: 1 usona dolair0
Kosmos Ferio-hejmo:	 8 rk
Kurt H. Schmidt: 	 7 rk
Risto Jiirvinen: 	 7 rk
F-ino Aranjo Costa:	 5 rk
A. NaucW
	

4 rk
W. Duregger:	 3 rk
F-ino Robotham:	 2 rk
F-ino Eduards:	 2 rk
Josep Martinez:	 2 rk
J. Dorn

La revuo
VEGETARANO

estas presita en
Ia presejo de Popola Gazeto

Farum - Danlando

POLKE@LADET5 8.0TRYKKICR,
rAQUM-TELEFON 243
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